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Indkaldelse til
generalforsamling i

Storhøj Beboerforening

mandag den 15. april 2002 kl. 19.30

i Mårslet Sognehus

Dagsorden (ifølge vedtægtemes §8):

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent,

indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb
g) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (på valg: Alice, Ole og Børge)
h) Valg af revisor og revisorsuppleant (Mogens Eskildsen & Steen Mikkelsen)
j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

Grundejerforeningen Storhøj indkalder til
ekstraordinær Generalforsamling

fredag den 22. marts 2002 kl. 19:00 i Sognehuset, Mårslet

På seneste ordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter forsynet med
revisioner og derpå vedtaget. Før vedtægterne kan træde i kraft, skal de atter forelægges på en
efterfølgende generalforsamling. Dagsordenen for denne ekstraordinære generalforsamling
består derfor blot af følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens fremlæggelse af vedtægtsforslaget, herunder afstemning
3. Eventuelt

Ifølge de gældende vedtægters §8 er denne ekstraordinære generalforsamling beslutnings-
dygtig, hvis 2/3 af de fremmødte accepterer forslaget, der efterfølgende sendes til godkendelse
hos Århus Kommune, Magistratens 2. afdeling.
Forslaget følger vedlagt.
Vel mødt den 22. marts,

På bestyrelsens vegne
Formand: Kasserer: Sekretær:
Helmer Kemp Andersen Per Dombernowsky Carl Gerhard Lichtenberg Crone
8627 2843 8627 2716 8627 2254
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Siden 1992 har der i Beboerforeningens regi været afholdt kulturelle forårsture til særligt spændende lo-
kaliteter inden for ”køreafstand”. Vi har besøgt Kolding (Trapholt, Koldinghus), Herning (Kunstmuse-
et, Herningsholm, Søby-brunkulslejerne), Randers-egnen (Kunstmuseet, kalkmaleri-kirker, Brusgård
Produktionshøjskole), Lemvig-egnen (Museet for Religiøs Kunst, Planetstien, Jens Søndergaard-museet,
Vestervig kirke), Vejle-egnen (Kunstmuseet, Robert Jacobsens grusgrav, vikingetidsbroen ved Ravning,
granitskulptur-kirker), Aalborg (den middelalderlige bykerne, Budolfi kirke, Nordjyllands Kunstmu-
seum, Lindholm Høje), Horsens (Kunstmuseet, Industrimuseet, Vær kirke) og Fredericia (Den historiske
Miniby, voldanlægget, kirkerne, Keramikmuseet Grimmerhus), Viborg (Vinderslev Kirke, Lysgård,
Hald Hovedgård, Viborg Domkirke, Hvolris Jernalderlandsby, Tjele, Ø Bakker).

I år går turen til Esbjerg-egnen!
Vi mødes søndag den 26. maj kl. 10.30 præcist på adressen Havnegade 18, dvs. foran Esbjerg Musikhus
(tegnet af Jan og Jørn Utzon), som er sammenbygget med Esbjerg Kunstmuseum, der med 800 værker
fokuserer på det 20. århundredes kunst. Vi sigter imod en rundvisning ved en af museets medarbejdere -
og imod bagefter at nyde de medbragte madkurve i parkområdets solskin, gerne med en fodtur hen til
Torvet med Henry Heerups skulpturer.

Derefter forløber turen således: kortegekørsel på det store havneterræn og videre nordefter forbi Sven
Wiig-Hansens kolossalskulptur “Mennesket ved Havet” til Sædden Kirke, et smukt moderne bygnings-
værk, som vi besøger. Derpå køres via Hjerting til det såkaldte Marbæk-område mellem Sjælborg og
Myrthue, hvor vi vil opsøge gårdtomter fra oldtiden, og helt op til Varde Å’s ikke-regulerede udmunding
i Ho Bugt.

På tilbagevejen mod Motorvejen passerer vi et af Nordens allerstørste kunstværker, Lyshøjen, hvor vi
dvæler en smuk stund, før vi drager østover. Vi står af E 20 i Holsted, kører via Tirslund Plantage til den
gamle grænseovergang ved Foldingbro, hvor vi nok giver efter for kaffetrangen. Derfra kører vi til her-
regården Sønderskov, hvis gennemrestaurerede hovedbygning (1620) er ramme om et interessant egns-
museum, - og videre over Skibelund Krat til Askov Højskole - og til Vejen, hvor vi atter får motorvejskon-
takt.

Tilmelding til enten
Margrete Blomgren (8627 0537) eller
Jens Birk Lauridsen (8627 2705)
senest mandag den 13. maj kl. 13.00.

Forårets kunst-
og kulturtur



Forårsfest 2002:

“Blandt guder og
godtfolk på Olympos”
lørdag den 6. april kl. 19.00 i Mårslet Borgerhus

Zeus hidkalder herved alt ærværdigt folk fra Storos, Æblos, Bakkos,
Markos, Kæros, Engos og Mosos til olympisk idræt og vårkult på van-
ligt sted.

Efter en udsøgt retsinsk drik vil der blive frembåret vel smagende og
rigt duftende retter fra det hellenske køkken. Guddommelig vin fragtet
med fra egne kældre og huler kan udgøre et passende akkompagne-
ment til og måske befordre den ideale udfoldelse, der kan komme på
tale. Folkelige drikke aftappet i nordlige provinser kan erhverves hos
lokale handlende.

De ypperste udøvere vil utvivlsomt give møde i klædebon egnet til
hver deres idrætsgrene. Deltagere, hvem guderne har udrustet med mindre mod og skønhed, vil
ikke være ilde sete.

I tidens fylde - når mørket sænker sig over Olympens tinde, og Dionysos sætter Apollon til side -
vil der blive lejlighed for gratierne til at
træde dansen på den sorte strand til
Zorbas glødende strengeleg.

Tilmelding (se nedenfor);
henvend dig til:
� Margrete Blomgren Jørgensen

Bakkelodden 2, 8627-0537
� Alice Hinge

Storhøjvej 30, 8627-3691

Programmet videreudvikles af det
guddommeligt inspirerede udvalg,
der fraråder, at man lader fantasien
blive hjemme. Anlæg til afspilning af
musernes toner leveres af Storos’ Mu-
sikforsyning.

Prisen bliver kr. 150 pr. deltager.

Tilmelding: NB. Sidste frist Anden Påskedag den 1. april kl. 12.12.

Undertegnede ønsker at deltage i forårsfesten “Blandt guder og godtfolk på Olympos”.

Antal deltagere à kr. 150_________________ Betaling kr. ___________________ vedlagt.

Navn(e):_________________________________________________________________


